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Liška maikong, Orinoko, Venezuela 2004

ILUSTRÁTOR PŘÍRODY
JAN DUNGEL
Jan Dungel se narodil 23. 3. 1951.Vystudoval biologii na Masarykově
univerzitě v Brně, avšak záhy po ukončení studií se rozhodl pro kariéru malíře,
ilustrátora, grafika a designéra na volné noze. Nejdříve se jako výtvarník
věnoval divadlu, ale brzy se zaměřil na ilustraci knih především o přírodě
a zvířatech. Dosud ilustroval na šedesát knih, které vyšly nejen v České republice, ale také v dalších zemích Evropy a Jižní Ameriky. Již pětadvacet let pravidelně pobývá a pracuje v tropech Jižní Ameriky, kde se věnuje portrétování
ptáků, savců a rostlin. Tyto své kresby vystavoval v České republice, Francii,
Holandsku, Kolumbii a Venezuele a publikoval v několika knihách. O malování
zvířat v jejich přirozeném prostředí deštných i mlžných pralesů na úpatí And,
stejně jako mokřadech a savanách, napsal několik knih, naposledy Džungle
uprostřed bažin a S jaguárem v posteli. Spolupracoval na filmových dokumentech, které zachycují člověkem dosud nenarušené přírodní prostředí, kde
zvířata maluje.
Bydlí se svou ženou Radanou v Brně, kde má i své studio a atelier.
Jak jste s ilustrováním přírody
začínal?
Asi nevybočím z řady podobně umanutých kolegů, když odpovím, že maluji
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tak dlouho, kam až sahá moje paměť.
Domnívám se však, že mnohem důležitější byl a je můj opravdu osudový vztah
k přírodě a tedy i ke zvířatům, který pů-

vodně živelnému malování dal jistý řád
a smysl a které se nakonec stalo mým
povoláním. Pocházím z učitelské rodiny,
a své dětství jsem proto z velké míry
strávil v učitelském bytě, který byl
součástí sice vesnické, nicméně velké
spádové školy ve Vracově na Jižní
Moravě. To mělo své výhody, určitě jsem
z celé vesnice ráno vstával úplně poslední,
ale poté, co odpoledne utichl školní ruch,
se rozlehlé a temné chodby školy změnily
v kulisy strašidelného filmu a zůstat třeba
večer sám doma pro mne bylo skutečným
utrpením. Když moji rodiče občas vyrazili
třeba do kina nebo s přáteli do vinného
sklípku, vykupovali si můj souhlas knihami ze školního přírodovědného kabinetu
a Brehmův život zvířat, Svolinského
soubor ilustrací našich ptáků stejně jako
další knihy, z nichž mnohé snad pamatovaly Rakousko-Uherskou monarchii, se
postupně staly a vlastně stále ještě jsou
součástí mého života. Kabinet, do kterého
mne pan učitel přírodopisu po vyučování

pouštěl za odměnu, nebo jen tak, byl navíc
plný vycpaných zvířat, lihových preparátů
a dalších úžasných záhadností a já jsem
tam v pokoře a jakémsi tichém úžasu
objevoval stále nový svět. Později jsme se
odstěhovali kus za vesnici, prakticky na
samotu u lesa. Neřekl bych, že noci na
okraji lesa byly méně strašidelné než
školní chodby plné záhadných zvuků
a stínů, zato možnost trávit každé
odpoledne mezi stromy, pozorovat ptáky,
po kapsách nosit ochočenou veverku či
krotkou kavku na rameni bych asi za nic
nevyměnil. Ostatně dnes vůbec nechápu,
že mně rodiče dovolili z lesa tahat stále
nová zvířata, žáby, čolky, ptáky, myši
a vůbec. I když si vlastně vzpomínám, že
matka nesnášela ropuchy a hady, které
jsem proto musel pečlivě skrývat, nejlépe
do nepoužívaných součástí jídelního
servisu, a když je náhodou přece jen
objevila, křičela, že ji jednou dostanu do
kriminálu, protože se už neudrží. Když jí
jedné noci pod peřinu vlezlo asi padesát
čolků, které jsem ukryl pod postelí a do
mísy s vodou přidal trs trávy, aby jim tam
nebylo smutno, musel tehdy můj holý
život bránit otec. Ale jen do chvíle, kdy se
naučilo létat naše nové mládě poštolky –

získal jsem ji od kluků ve vesnici výměnou
za broskve, které matka koupila s úmyslem
z nich vytvořit kompot. Poštolka, která
v noci hřadovala na štítě našeho domu,
totiž otce ráno s příšerným řevem
doprovázela až do školy a pokud náhodou
byla otevřená okna do učebny, ihned vlétla
dovnitř a nedala se vypudit ven ani
smetákem. Zato otec se ráno při cestě do
školy naučil pohybovat schoulený
a přískoky od stromu ke stromu.

Vranucha
dlouholaločnatá, Chocó,
Ekvádor
2011
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park Noel
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Jaguáři,
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Brazílie
2008
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Kotinga třpytivá, Cerro Neblina, Venezuela 2007

Sojka kápovitá, Panatanal, Brazílie 2014
Orel černý, Yasuní, Ekvádor 1999

Chci tím vlastně jen vyjádřit své
přesvědčení, že pro malíře zvířat je
naprosto zásadní kontakt s nimi, důkladná
znalost jejich zvyků, pohybů, míst výskytu
a celá řada dalších rysů, které nedokážu
přesně popsat, ale mám na mysli něco jako
duši zvířete, která mu dává jeho skutečnou
podobu. Takovou zkušenost nemůže
zprostředkovat sebelepší fotografie či
dokument, jakkoliv mohou být důležitou
součástí malířovy práce i jeho inspirací.
Stejně tak dobrý výsledek nezaručí ani
sebedůkladnější akademická průprava či
vzdělání, i když je rovněž považuji za
důležité a zásadní. Zkrátka bez intenzivního kontaktu s přírodou se nikdo
dobrým portrétistou zvířat, či vědeckým
ilustrátorem, chcete-li, nestane…

Co nejraději kreslíte, co Vás na ilustrování nejvíce baví?
Ilustrování knih, výtvarné zpracování
a příprava expozic, stejně jako třeba
spolupráce s architekty a mnoho dalších
výtvarných aktivit jsou vzrušujícím dobrodružstvím a žádná práce se nikdy
neopakuje – vždy začínám úplně znovu
a něco nového. Když si na svůj pracovní
stůl položím prázdnou čtvrtku papíru
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Vranucha dlouholaločnatá, Chocó, Ekvádor 2011

Sýkorky: Koňadra,
modřinka, parukářka
Leskovec červenoocasý, Panatanal, Brazílie 2014

a promítám na ni své první představy, mám
pocit jakéhosi magického obřadu, skutečně
levituji, vznáším se nad zemí. Možná pro
tu levitační kvalitu své práce asi nejraději
maluji ptáky, zvláště ty jihoamerické, za
kterými jezdím do jihoamerických pralesů
a hor již takřka pětadvacet let.

Spizaetus
tyrannus
Ledňáček
říční
Ťuhýk
rudohlavý
2011

Jak se ilustrování přírody snoubí
s Vaším povoláním?
Jsem prakticky celý profesní život
malířem na volné noze a ilustrování
přírody je mým povoláním.
Máte nějaká ilustrátorská přání nebo
plány do budoucna?

Plánů mám plnou hlavu, hlavně těch
nerealistických, která ale stejně nakonec
vždy umíněně prosadím. Momentálně se
intenzivně věnuji práci na knize o neotropických ptácích. Bavím se tím již asi deset
let a ještě mně asi tak rok chybí.

www.jandungel.com
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